Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
konaného dne 14.12.2020 ve velkém sále radnice ve Starém Městě
Zastupitelstvo města Staré Město
I. vzalo na vědomí
K bodu 2)

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3)

hospodaření města k 31.10.2020.

K bodu 7)
7.1

rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 8/2020:
 zvýšení příjmů z 180.669 tis. Kč na 181.108 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 195.851 tis. Kč na 195.899 tis. Kč
 změnu financování z 15.182 tis. Kč na 14.791 tis. Kč
rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 9/2020:
 zvýšení příjmů z 181.108 tis. Kč na 181.310 tis. Kč
 zvýšení výdajů z 195.899 tis. Kč na 195.825 tis. Kč
 změnu financování z 14.791 tis. Kč na 14.515 tis. Kč

K bodu 14)
14.2

termíny zasedání zastupitelstva
města v 1. pololetí roku 2021.

města

v roce

2021

a

schůzí

rady

II. schválilo
K bodu 1)

program 13. zasedání zastupitelstva města.

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 1)

návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Ing. Vojtěch Foltýnek
členové:
Ing. Marek Pochylý
Bc. Robert Januška
Martina Všetulová
Ing. Robert Staufčík

[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 1)

ověřovatele zápisu:

[Výsledek hlasování: pro 16

K bodu 4)

zdržel se 0]

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

Ing. Lenka Pleváková
Františka Pavlicová
proti 0

navýšení neinvestičního
Technické služby Staré
IČ: 09487930, o částku 50
souvisejících se zřízením
zahrnuto do rozpočtového

zdržel se 0]
příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město,
tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů
nové PO. Navýšení finančních prostředků je
opatření č. 10/2020 jako změna závazného
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ukazatele na paragrafu 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb
a územního rozvoje (položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO).
[Výsledek hlasování: pro 16
K bodu 5)

zdržel se 0]

proti 0

zdržel se 0]

proti 0

zdržel se 0]

rozpočet města na rok 2021:
- příjmy ve výši 133 097 tis. Kč,
- výdaje ve výši 140 621 tis. Kč,
- financování ve výši 7 524 tis. Kč,
- závazné ukazatele plnění rozpočtu dle navrhované struktury rozpočtu
- zplnomocnění rady města k provádění rozpočtových opatření

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 10)
10.2

proti 0

poskytnutí zápůjčky společnosti Školní hospodářství, s.r.o., Velehradská 1469,
686 03 Staré Město, IČ: 2693824, ve výši 4.000.000 Kč na zajištění
provozních výdajů společnosti v roce 2021 se splatností dlužné částky ke dni
30.11.2021 a smluvních úroků ke dni 31. 12. 2021. Financování úvěru
je součástí návrhu rozpočtu města Staré Město na rok 2021.

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 9)

zdržel se 0]

rozpočtové opatření č. 10/2020 včetně zapracovaných změn:
 zvýšení příjmů z 181.310 tis. Kč na 181.690 tis. Kč
 snížení výdajů z 195.825 tis. Kč na 187.416 tis. Kč
 změnu financování z 14.515 tis. Kč na 5.726 tis. Kč

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 8)

proti 0

provedení rozvodů internetové sítě v KMŠ, a zařazení této investiční akce do
rozpočtu města 2020, a zároveň snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele
KMŠ za r. 2020 o částku 70.000 Kč. Tato změna je zahrnuta do rozpočtového
opatření č. 10/2020.

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 7)
7.2

zdržel se 1]

navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci
Sportovní a kulturní centrum, Brněnská 1249, 686 01 Staré Město,
IČ: 75121824, o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele o 200 tis. Kč
na pokrytí ztráty v hospodaření, která vznikla v důsledku koronavirové krize
v letošním roce.
Navýšení finančních prostředků je zahrnuto do rozpočtového opatření
č. 10/2020, jako změna závazného ukazatele na paragrafu 3412 Sportovní
zařízení ve vlastnictví obce (položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným
PO).

[Výsledek hlasování: pro 17
AD 6)

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

návrh nového uspořádání pozemků po geodetickém doměření v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Huštěnovice, které jsou ve vlastnictví
města Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Město, IČ: 00567884,
zpracovaný společností GB – geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 92b, Brno, dle
přílohy.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]
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K bodu 12)

dotační programy pro 1. kolo na podporu činnosti v roce 2021 a podmínky pro
individuální dotace v roce 2021 dle předložených návrhů:
Dotační program „ Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce
2021 “
Dotační program „ Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021 “
Dotační program „ Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2021 “
Individuální dotace v roce 2021

[Výsledek hlasování: pro 17
K bodu 13)
13.1

proti 0

zdržel se 0]

dodatky k veřejnoprávním smlouvám a následné uzavření dodatků
k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města
Staré Město ve 2. kole v roce 2020 spolkům, které vynaložily skutečné
finanční náklady spojené s přípravou akcí nebo aktivit, ale z důvodu současné
epidemické situace související s mimořádnými opatřeními vlády před šířením
onemocnění COVID-19 je nemohly uskutečnit.
V programu A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit ve 2. kole
v roce 2020
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ: 62833081, zastoupen
Josefem Vandou, starostou spolku
V programu A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu ve 2. kole v roce
2020
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ: 60370475, zastoupen Ing. Alešem
Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ: 22879366, zastoupen Mgr. Bc.
Kateřinou Vránovou, předsedkyní
Cimbálová muzika Bálešáci, spolek, IČ: 22891421, zastoupena Ing. Tomášem
Vavříkem, předsedou
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z.s., IČ: 70837155, zastoupena Petrem Luběnou,
předsedou
Klub přátel vína, z.s., IČ: 22813799, zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou

[Výsledek hlasování: pro 17
13.2

proti 0

zdržel se 0]

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 12/2019 a následné uzavření
Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 12/2019 o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu města Staré Město mezi smluvními stranami Městem Staré Město,
zastoupené Josefem Bazalou, starostou města, se sídlem nám. Hrdinů 100,
Staré Město, PSČ 68603 a Cimbálovou muzikou Bálešáci, se sídlem Staré
Město, náměstí Hrdinů 100, PSČ 686 03, zastoupenou Ing. Tomášem
Vavříkem, předsedou spolku, o posunutí uskutečnění kulturní akce „Vánoční
koncert“ v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě v náhradním termínu, z důvodu
současné epidemické situace související s mimořádnými opatřeními vlády
před šířením onemocnění COVID-19. Koncert se uskuteční v prosinci roku
2021.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]
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K bodu 14)
14.1

v souladu se Zásadami Z 01/2012 poskytnutí příspěvku za účelem podpory
individuální bytové výstavby ve výši 100.000 Kč paní *** a panu ***, na
novostavbu dvoupodlažního rodinného domu v ul. Huštěnovská.

[Výsledek hlasování: pro 17
14.3

zdržel se 0]

„Smlouvu č. O/00....../2020/DOP o poskytnutí dalšího finančního příspěvku
za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou dopravou
na vybraných linkách“, která bude uzavřena mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati
21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a Městem Uherské Hradiště, Městem
Staré Město a Městem Kunovice. Finanční příspěvek města Staré Město
pro rok 2021 je 235.735,50 Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou zahrnuty
v rozpočtu města Staré Město na § 2292 Dopravní obslužnost.

[Výsledek hlasování: pro 17
14.4

proti 0

proti 0

zdržel se 0]

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby
Staré Město, příspěvková organizace, náměstí Hrdinů 100, 686 03
Staré Město, dle přílohy.

[Výsledek hlasování: pro 16

proti 0

zdržel se 1]

III. neschválilo
K bodu 10)
10.1

převod majetku – prodej části pozemku p. č. 3693/1 ostatní plocha o výměře
cca 25 m2 a části pozemku p. č. 6068/34 ostatní plocha o výměře cca 50 m2,
vše v lokalitě ulice Za Kostelíkem ve Starém Městě, k. ú. Staré Město
u Uh. Hradiště, za účelem rozšíření pozemku pro plánovanou novostavbu,
z důvodu nedostatečných šířkových parametrů současné komunikace.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

IV. vyhlásilo
K bodu 12)

1. kolo dotačních programů v roce 2021 na podporu činnosti a individuální
dotace v roce 2021 dle předložených návrhů:
Dotační program „Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit v roce
2021“
Dotační program „Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 2021“
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021“
Dotační program „Podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2021“
Individuální dotace v roce 2021

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]
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V. rozhodlo
K bodu 11)

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
o pořízení nového územního plánu města Staré Město.

[Výsledek hlasování: pro 17

proti 0

zdržel se 0]

Mgr. Martin Zábranský, v. r.
místostarosta

Josef Bazala, v. r.
starosta

Ing. Vojtěch Foltýnek, v. r.
předseda návrhové komise

